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Edifici aules especialitst, cicle 

mitjà 4t ESO.  

Aules Ed. Infantil, Aula 

Psico, cicle inicial 

primària. Zona artística: 

aula de música, aula d’art 

annexada a infantil 

Espai polivalent: 

gimnàs+teatre 

A baix vestuaris 

Oficines, 

consergeria, Espai 

AFA, Despatx AFA, 

Infermeria 

Menjador L’AFA proposa moure 

la pista al CRPR. 

Espai edificable? 

Porxo? 

Pati molt ombrívol i 

humit. Què s’hi farà? I 

a la part de dalt? 

Si és edificable Biblioteca  

Proposem que l’aula de 

música estigui a l’auditori, 

amb l’estudi de gravació 

Podriem disposar d’aquest local? 

Creiem que falten metres per un IE 
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REUNIO DE LA COMISSIO MIXTA SOBRE 
EL PROCÉS PARTICIPATIU: 

 “SOMIEM EL NOSTRE EDIFICI” 

 

Data 18/02/2021 

Portaveus Direcció: Olga Martí, Alba Colom, Bea Serrano, Marçal Botey 

Portaveus Docents: Txus Costalago, Ivet García, Marta Bou, Anna Corominas, Dènia 

Pérez 

Portaveus Alumnes: Alba Molina, Noor Haji 

Portaveus AFA: Elisabeth Notivoli, Jessica Saduskie 

Portaveus famílies (comissió seguiment edifici): Mireia Vázquez, Javier Lacárcel 

Excusats: Anna Martínez i Paco Serrano (portaveus AFA) 

Calendari: 

18/02 Primera reunió de la Comissió mixta sobre el procés participatiu, posada en 

comú del buidatge de les respostes de cada sector: docents, famílies i alumnes. 

23/02 Elaboració del document del borrador del projecte, “Guió DPE Formulari” amb 

les diferents propostes de l’equip docent, de les famílies i dels alumnes 

25/02 Aprovació del borrador del projecte al Consell Escolar 

26/02 Enviament del borrador del projecte a SS.TT per la seva revisió 

05/03 Reunió de la direcció amb SS.TT per parlar de la proposta de disseny pedagògic 

de l’edifici, proposada per la comunitat educativa de l’Institut Escola Sala i Badrinas. 

S’obre un període en el que SS.TT ha d’analitzar el que demana la comunitat educativa 

i enviar els seus comentaris informant de la viabilitat dels aspectes que demanem a la 

direcció. Aquest esborrany revisat per SSTT l’analitzarà la comissió mixta per fer la 

nostra rèplica i acabar definint el projecte definitiu. 

Presentació a la comunitat educativa.  
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La direcció del centre lidera el procés participatiu sobre el disseny pedagògic del futur 

edifici de l’institut escola, amb el suport de la comunitat educativa (equip docent, PAS, 

famílies i alumnes). L’associació de veïns i l’Ajuntament elaboren conjuntament la seva 

proposta sobre la millora del pla urbanístic del solar de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas 

en base a les necessitats del barri i de la ciutat. 

La direcció ha fet un sondeig entre la comunitat educativa, formulant una única 

pregunta oberta a: docents i PAS, famílies i alumnes. “Somiem el nostre edifici: com 

t’agradaria que fos el teu institut escola? 

BUIDATGE RESPOSTES DOCENTS I PAS 

ESPAIS EDIFICABLES 
Expliquen sobre plànol, sense conèixer els m2 de les naus construïdes ni els dels m2 de 

les noves edificacions, com creuen que han d’anar distribuïdes les aules. 

Tenint en compte que està previst que hi hagi 4 edificis, dos de nova construcció (un 

de planta baixa més dues i un per oficines més petit) i les dues edificacions que s’han 

de conservar.  

Les idees que tenen els docents són: espais amplis, oberts, lluminosos, zones naturals , 

zones verdes, pista esportiva.(coincidim) 

Nau més gran per educació infantil, aula de psicomotricitat i aules de cicle inicial de 

primària. També hi voldrien posar una zona artística amb una aula de música molt gran 

(música, dansa, banda, zona instruments...) i zona d'art annexada a infantil. 

Edifici nova construcció: aules de cicle mitjà de primària a 4t d’ESO. Aules 

d’especialitats, Biblioteca (en un espai que no saben si és edificable o no). Planta baixa 

més dues plantes. (No sabem els metres) Si totes les aules de primària han d’estar al 

mateix edifici proposen que estiguin a planta baixa (per normativa ha de ser així) i que 

tinguin sortida al pati. 

Nau més petita: no saben els metres, creuen que si fa 350m2 hi cabria el menjador 

(150m2) i el gimnàs (200m2), que seria una sala polivalent gran amb teatre (30m2) 

separat per una xarxa (un envà opac, perdem un espai de paret pels elements que ha 

de tenir el gimnàs?), amb espai de magatzem pel teatre i el gimnàs. A la planta 

soterrani posar el vestuari amb dutxa, més espai d’emmagatzematge, a tocar de pista. 

Edifici petit de nova construcció a tocar de la nau més petita, destinat a oficines, 

consergeria, material, espai per les famílies diferenciat del despatx de l’AFA (espai per 

l’associació d’alumnes?) 

No saben a què destinar l’espai de pati que queda al lateral més fosc i humit 

Els sembla bé la distribució dels arbres. 
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ESPAIS INTERIORS 
A la nau gran s'hi ha d'afegir la zona artística amb una aula molt gran de música 

(música, dansa, banda, zona instruments...) i zona d'art annexada a infantil. 

A la zona d’infantil volen una zona de la calma (que potser també haurien de tenir els 

grans, o d’alliberament dels “nervis”) 

Zona artística + aula de música més gran que una aula convencional 

Aula d’idiomes a cada etapa 

Aula de tecnologia/taller (obligatòria per secundària) per primària també 

Aula de ciències/laboratori per primària com tenim ara obligatori per secundària. 

Aula de logopèdia 

Aula de psicopedagogia 

Aula Educació especial 

Aules de desdoblaments a cada curs 

Aula de dibuix a secundària 

Biblioteca que dongui al pati 

Menjador insonoritzat, espai polivalent 

Característiques aules: 

Aules amb pica 

Aula convertible en espai simbòlic o espai simbòlic amb micro espais (Laboratori de 

transformació). 

Aules dels més grans que es puguin unir com en peixeres. (no ho veiem clar, per a 

infantil potser però pels grans pot desconcentrar molt) 

Aules que es puguin separar i ajuntar amb portes o envans mòbils.  

Aules lluminoses, grans àmplies. Per normativa entre 50 i 55 m2 (als criteris posa 50 – 

52.5m2) 

Zona artística més Sala de música (espai més gran que una aula normal per a 

l’expressió corporal, amb espai per posar els atrils, amb espai d’emmagatzematge) 

més estudi de gravació (insonoritzat i amb tots els elements audiovisuals necessaris, 

bon equip de so, d’àudio) amb paret verda (chroma key).  

Espai àgora? 

Espai per les famílies, per a fer formacions, per les trobades de l’espai familiar i acollir 

les famílies. 
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MOBILIARI 
S’ha d’aprofitar el que tenim actualment, el nou mobiliari ha de ser actual, mòbil en el 

sentit de que es pugui transformar (la Gene ha de posar diners). (No especifiquen com 

volen tot el mobiliari, ni els elements de joc del pati). 

Taules de picnic 

Un bon sistema de microfonia/megafonia (fil musical/radio?) 

(Estació metereològica?) 

EXTERIOR 
Pista poliesportiva (múltiples usos: infantil per les motos, patinets, bicis.amb espai per 

guardar el material de pati, futbol, Basket, volei (korfball) 

Aprofitar el terrat de l’edifici gran com a pati 

Zones inclusives 

Àrees verdes 

Zona de sorral, terra tova (sauló) al costat de la zona d’infantil 

Hort i aula de natura, amb caseta per l’hort com a espai d’emmagatzematge 

Aparcament de bicis i patinets, entrada fàcil, carril bici des de la porta d’entrada. 

Entrades i sortides: diferents accessos segons l’etapa 

No han acabat de decidir com volen els lavabos: separats per gènere, amb perspectiva 

de gènere (inclusius), vestuaris amb cabina i dutxa individual.  

BUIDATGE RESPOSTES FAMÍLIES 
Les famílies expliquem que no hem anat tant al detall per que la pregunta era massa 

oberta i no ens ha permès saber què és el que prioritzen les famílies. 

De les 109 respostes, gran part de les famílies coincideixen a demanar que hi hagi 

espais naturals, que siguin lluminosos, amplis i oberts, pista esportiva, auditori, 

biblioteca i un espai destinat a les famílies diferenciat del despatx de l’AFA. 

De les respostes extraiem les que ens semblen més interessants i raonables, tenint en 

compte que hi ha espais que han d’estar obligatòriament per normativa. 

Fem un incís per comentar els m2 de les naus construïdes, informació extreta de 

google: 

• Nau 1 560m2 

• Nau 1 soterrani 140m2 

• Nau 2 650m2 

• No sabem els metres que ha de tenir el tercer edifici, el més gran, on entenem 

que hi van les aules. 
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• Edifici més petit: planta de 120m2, no sabem quantes plantes tindrà 

• No sabem si l’espai del CRPR serà edificable o no. 

Destaquem: 

Aprofitar el desnivell com a espai natural 

Amfiteatre exterior aprofitant la pista i els recursos naturals (foto) 

Arbreda no al·lèrgica i autòctona 

Entrada prèvia al recinte que no sigui directe del carrer o la carretera. Que hi hagi un 

punt de trobada, de reunió, una zona per les famílies i alumnes amb porxo. 

Entrades diferenciades per etapes. Per normativa infantil ha de tenir el seu pati i una 

entrada separada. 

Aula taller 

Espais oberts per a fer classes a l’exterior. 

Espais fàcilment individualitzats per facilitar la gestió dels mateixos fora de l’horari 

lectiu (gimnàs, pista, vestuari, pati, biblioteca, espai per l’AFA i despatx de l’AFA, 

menjador). 

Sala per l’AFA diferenciada del despatx de l’AFA, un espai social més gran, polivalent, 

d’ús compartit en horari lectiu i no lectiu, per a fer formacions, xerrades, preparar el 

carnestoltes...amb espai per poder guarda material de gran volum.  

Tenir en compte que els espais siguin inclusius, adaptats, que tinguin en compte 

l’atenció a la diversitat, la perspectiva de gènere. 

Lavabos no separats per gènere, vestuaris amb cabines i dutxes individuals. 

Menjador amb un lavabo gran, amb una pica gran i aixetes perquè es puguin rentar les 

dents. 

Infermeria 

Guixetes per a tots els alumnes, espai per guardar les botes d’aigua. 

Llum i so, bona megafonia, bon equip de so, fil musical i radio. 

Llum natural 

Elements de construcció naturals, de qualitat. 

Espais oberts al barri: pista poliesportiva, espais polivalents. Com ho dissenyem per 

minimitzar l’impacte sobre l’espai en horari lectiu i per guanyar espai. Per exemple, 

com a pati obert que l’accés sigui el carrer, que sigui un espai separat per a que no 

s’accedeixi a la resta del centre i s’embruti un cop net (a no ser que qui estigui al càrrec 

del pati obert ho netegi) 

Pista poliesportiva de ciment, amb espais d’ombra i grades. 
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Proposem 

Que la pista esportiva no ocupi la part central del pati, sinó que es construeixi a l’espai 

que estant estudiant cedir. Tal i com està proposat ara, pren tot el protagonisme al 

pati, que s’ha d’articular a l’entorn de la pista. No volem que la pista esportiva sigui 

l’àrea principal d’esbarjo amb espais disseminats al seu voltant.  

Comentem que el menjador tingui els metres suficients tenint en compte que som 

institut escola i que anem cap a uns horaris més saludables i que els horaris de 

secundària s’assemblaran bastant als de primària. Per primària el màxim són 200m2 

segons el document “Criteris....” i per secundària de 120m2. La direcció planteja 

150m2 i pensem que pot quedar petit, malgrat es facin torns. I sobre tot que estigui 

ben equipat, que no quedin els forns petits, insonoritzat. Es comenta que hi hagi 

cantina.  

Plantegem l’opció de que l’aula de música estigui a l’auditori, que tingui una bona 

acústica, amb possibilitat que també hi hagi l’estudi de gravació per aprofitar espais, i 

comenten que no ho veuen exclusiu de l’àrea de música, que l’estudi de gravació 

hauria d’estar a l’aula de tecnologia, amb possibilitat d’oferir radio com a optativa a 

secundària, audiovisuals, per fer programes en streaming, edició amb un bon equip 

informàtic, i una bona taula de so (que considerem que també hauria de tenir 

l’auditori...) 

Que les separacions interiors de les aules es puguin moure per fer un espai més gran, 

però que no siguin parets transparents. No som experts però creiem que facilita la 

desconcentració en els més grans. Per infantil no ho descartem. 

La direcció comenta que el tema de les entrades diferenciades quan estiguem tots al 

mateix edifici, dependrà dels horaris, doncs la tendència és anar a uns horaris més 

saludables que unificarien els horaris d’infantil, primària i secundària. 

Comentem que volem que s’aprofitin tots els espais per posar jocs sensorials per 

exemple, exposicions, joc simbòlic.  

Pel que fa a la biblioteca, que ha de tenir accés des de l’exterior per normativa, 

pensem que hauria de donar al pati, que hauria de tenir un espai habilitat com a aula 

d’estudis, però també un espai que convidi a la lectura, a la relaxació, com un chill out 

amb puffs, un racó de lectura, per estones que els alumnes no vulguin anar al pati, com 

un racó de la calma. Tenint la BD al costat no veiem clar que sigui d’ús obert al barri. 

Expressem la nostra inquietud envers als materials (que paguem les famílies) 

Espai relaxació i espai de distensió. 

BUIDATGE RESPOSTES ALUMNES 
Dues alumnes de 1r d’ESO actuen de portaveus dels alumnes.  

Demanen que hi hagi guixetes. 

Que la classe de música sigui més ampla. 
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Que el gimnàs tingui vestuaris i dutxes. 

Una biblioteca gran. 

Pista poliesportiva on es pugui jugar a tennis/paddle 

Piscina. 

QÜESTIONS 
No es parla específicament dels instituts escola. Quants m2 ha de tenir el solar per un 

institut escola de 2 línies? Quans m2 ha de tenir de superfície construïda? Quants m2 

fa el solar que tenim cedit? Quants m2 fan les naus que s’han de conservar? Quants 

m2 totals han de tenir els dos edificis que s’han de construir? A priori ens sembla que 

falta espai, s’ha previst construir més edificacions? O que l’edifici siguin de 4 plantes? 

Quantes plantes té l’edifici d’oficines? Proposem demanar el local que està davant de 

la central de recollida. 

Trobem a faltar que es detalli la proposta de tots els cursos, pensem que són la part 

més important i hagués estat interessant conèixer més propostes ja que segur que n’hi 

havia d’originals i divertides. 

No s’ha definit com volem que sigui concretament l’espai de pati més enllà de la pista, 

que tingui zona verda i zona de sorral. En el sentit del tipus d’elements de jocs, que 

considerem que han de ser inclusius, adaptats, elements naturals (troncs, bancs...) 

El monkey on el posarem? Ens l’hem d’endur. Posaran algun element de joc a infantil 

com el que tenim ara? 

Ens plantegem com connectaran els edificis entre sí, i amb la resta d’elements. On 

aniran els espais d’ombra, els espais coberts, zones de porxo... 

Dues fonts és suficient? Per què no hi pot haver aigua calenta? No s’hauria de revisar 

el sistema de ventilació tenint en compte l’actual experiència provocada per la covid? 

El Javier pregunta si cal que fem pressió a l’Ajuntament per saber com van les 

negociacions sobre la cessió d’espai extra. L’Olga comenta que el dia 5 tenen reunió i 

que esperem fins llavors a veure què se sap perquè li consta que sstt està insistint en el 

tema. 

Els espais que hi ha d’haver per normativa són: 
Infantil orientat a sud, amb elements per tapar el sol 

Resta d’aules orientades a nord 

Pista nord-sud,  

Que no es generin zones amagades, espai lliure fàcilment controlable. 

Connexió entre espais separats a porxo. 

Institut Escola 2 línies 
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Pista esportiva 32x44 (futbol sala, Basket, Volei) 

Pati, el d’infantil sectoritzat 

Aules infantil: 6 Aules primària: 12 Aules secundària: 8 

Aules específiques: dibuix, taller, música, desdoblaments, reforç, complementària, 

informàtica 

Aules professionals externs, tutories, atenció individualitzada 

Biblioteca, Teatre, Laboratori 

Menjador-Cantina-Cafeteria, Cuina 

Gimnàs + vestuari + dutxa 

Lavabos 

Magatzems 

Sala AFA 

Despatxos, sala de mestres 

PROPERS PASSOS 
S’acorda que cada grup ompli el formulari Guió DPE i enviar-lo a direcció màxim el dia 

23/02.  

S’ha de tornar a comentar? 

El dia 25/02 s’ha d’aprovar en CONSELL ESCOLAR 

El dia 26/02 s’envia a SS.TT 

Hi haurà una altra sessió de la comissió mixta per parlar del feedback de SS.TT? 

El dia 05/03 Direcció es reuneix amb SS.TT 

ANNEXOS  

Fotos de mostra 

“Criteris construcció edificis docents públics” 
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ANEXE FOTOS DE MOSTRA 
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Exemple d’envà mòbil 

Exemple d’entrada 
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Exemple de gimnàs 

Exemple d’aprofitament escales 
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Exemple d’espai amigable., de reuniós social 

Exemple d’aprofitament de passadís, espai obert 
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Exemple d’espai semi obert 

Exemple d’aprofitament de sostre 
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Exemple d’espai àgora, pati intern, grades 

Exemple d’entrada i pati interior 
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Exemple d’espai àgora, pati interior 

Exemple d’aula oberta, espai diàfan 



20 
 

 

Exemple de grades naturals 

Exemple de porxo 



Generalitat de Catalunya Departament 

d’Ensenyament 

Direcció General de Centres Públics 

PROGRAMA NECESSITATS CENTRE D' EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 2 LÍNIES 

77 Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics-v. 2016 Revisada 

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

CENTRE ESCOLA 2L 

Nombre d'alumnes 450 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 

nombre m2 total m2 observacions 

Aula infantil 6 55 330 Incorporar aula exterior 

Lavabos 6 5 30 Incorporats a l'aula 

Aula psicomotricitat 1 55 55 Magatzem (4m2)/Enfosquiment 

Tutoria 1 10 10  

Magatzem 1 10 10  

Lavabo mestres 1 5 5 Amb vestidor i dutxa 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Aula 12 50 600  

Aula desdoblament 2 25 50 
Contigües 2 a 2 

Aula recolzament/reforç 2 25 50 

Aula específica 1 50 50 Insonoritzada 

Aula informàtica 1 50 50 Protecció davant intrussió/Control solar 

Aula complementària 1 50 50  

Biblioteca 1 45 45 Previsió accés extern 

Magatzem 1 30 30 Diferents espais repartits 

Lavabo adaptat/Professorat N 5 5 Un per planta 

Lavabos alumnes 1 45 45 Vegeu esquema 

 

Sala gran Gimnàs 1 200 200 Alçada 4,5m. Accés extern/Enfosquiment 

Escenari 1 30 30  

Magatzem 2 15 30  

Vestidors 1 90 90 Instal.lacions independents 

 
ADMINISTRACIÓ 

Direcció 1 15 15  

Cap d'estudis 1 10 10  

Secretaria 1 30 30 Arxiu protegit (4m2) 

Despatx/Tutoria 2 10 20  

Despatx professional extern 1 10 10  

Sala de professorat 1 60 60  

Lavabos professorat 2 5 10 Un per sexe 

AMPA 1 15 15 Accés independent 

Consergeria-reprografia 1 10 10 Espai ventilat exterior 

 
ALTRES SERVEIS 

Menjador 1 150 150 1m2/comensal i 2 torns, fàcil ampliació 

Cuina 1 65+5 70 Fàcil accés vehicles, inclou vestidor PND 

Lavabos-vestidor PND 1 6 6  

Instal·lacions 1 25 25  

Local tècnic (Rack) 1 5 5  

Comptadors 1 5 5  

Neteja N 3 3 Un per planta amb abocador 

Escombraries 1 10 10 Contacte amb ext. (5m2 cuina-5m2 pati) 

Ascensor 1 5 5 Apte persona mobilitat reduïda 



Generalitat de Catalunya Departament 

d’Ensenyament 

Direcció General de Centres Públics 

PROGRAMA NECESSITATS CENTRE D' EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 2 LÍNIES 

78 Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics-v. 2016 Revisada 

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

Sup.útil espais   2224,00  

Circulació passos 30%   667,20  

Sup.útil   2891,20  

Sup.construida 10%   289,12  

Porxo primària  180 90,00 comptabilitzat 50% 

Porxo infantil 6 20 60,00 comptabilitzat 50% 

Sup. construïda total   3330,32  

 

 

Solar   5.000-6.000  

Aula exterior infantil 6 30  delimitada 

Zona de jocs infantil  150   

Zona de jocs primària  300   

Pista poliesportiva 1 24x44 ml  Enllumenat 



Generalitat de Catalunya Departament 

d’Ensenyament 

Direcció General de Centres Públics 

PROGRAMA NECESSITATS D'UN CENTRE D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA INSTITUT 3/2 

79 Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics-v. 2016 Revisada 

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

 

 

 
 

CENTRE INSTITUT 3/2 

Nombre d'alumnes 500 

nombre m2 total m2 observacions 
 

 

Aula d'ESO 12 52,5 630  

Aula de batxillerat 4 52,5 210  

Aula música 1 52,5 52,5 Insonoritzada 

Aula complementària 1 52,5 52,5  

Aula desdoblament 3 26 78 
Contigües 2 a 2 

Aula recolzament/reforç 3 26 78 

Biblioteca 1 75 75 Previsió accés extern 

Laboratori 3 60 180 
Preveure connexió de la instal·lació 

(vegeu esquema estandardizat) 

Aula de dibuix 1 80 80  

Aula taller 1 80 80  

Aula tecnologia 1 80 80  

Lavabo adaptat/Professorat N 5 5 Un per planta 

Lavabos alumnes  75 75 Vegeu esquema 

 

Sala gran Gimnàs 1 200 200 Alçada:4,50m.Accés extern/Enfosquiment 

Escenari 1 30 30  

Magatzem 2 15 30  

Vestidors 1 90 90 Instal·lacios independents 

 
ADMINISTRACIÓ 

Direcció 1 15 15 Àrea d'espera comuna amb cap d'estudis 

Cap d'estudis 1 10 10  

Secretari /a 1 10 10  

Secretaria 1 30 30 Arxiu protegit (4m2) 

Sala de professorat 1 60 60  

Departaments 6 20 120  

Despatx professional extern 1 10 10  

AMPA 1 15 15 Accés independent 

Associació d'alumnes 1 15 15  

Consergeria-reprografia 1 15 15 Espai ventilat exterior 

Lavabos professorat 2 5 10 Un per sexe 

 
ALTRES SERVEIS 

Càtering-barra 1 45+5 50 Fàcil accés vehicles, inclou vestidors PND 

Cafeteria-menjador 1 90 90 Fàcilment ampliable 

Lavabos-vestidor PND 1 6 6  

Instal·lacions 1 25 25  

Local tècnic (Rack) 1 5 5  

Comptadors 1 5 5  

Neteja N 3 3 Un per planta amb abocador 

Escombraries 1 10 10 Contacte amb ext. (5m2 cuina-5m2 pati) 

Magatzem 1 45 45 Diferents espais repartits 

Ascensor 1 5 5 Apte persona mobilitat reduïda 
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Sup.útil espais  2580,00  

Circulació passos 30%  774,00  

Sup.útil  3354,00  

Sup.construïda 10%  335,40  

Porxo 120 60,00 comptabilitzat 50% 

Sup construïda total  3749,40  

Solar   7.000-7.500  

Zona de jocs  300   

Pista poliesportiva 1 32x44 ml  Enllumenat 

Pista poliesportiva 1 19x32 ml  segons condicions del solar 

Àrea de bicicletes:0,5m2/alumne  250   


